
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÜRESEL SALGIN TEDBİRLERİ 

UYGULAMA KILAVUZU 

BİNALARA GİRİŞLER 

- Bina girişlerinde personel ve öğrencilerin aşı kartı veya son 72 saate ait negatif sonuçlu 

PCR testi kontrolü ilgili birim amiri tarafından görevlendirilecek bir personel eşliğinde 

güvenlik görevlileri tarafından, güvenlik görevlisi bulunmayan birimlerde ise birim 

amiri tarafından görevlendirilen personeller tarafından yapılacaktır.  

- Yapılan kontrollerde Covid-19 kapsamında riskli grupta olduğu tespit edilen öğrenci 

ve personelin binaya girişine izin verilmeyecektir. Akademik ve idari personel ile 

öğrenciler, en az iki doz aşı yaptırdığını gösteren aşı kartını veya 72 saate ait negatif 

sonuçlu PCR test sonucunu ibraz ederek binalara girebileceklerdir. En az iki doz aşı 

yaptırdığını gösteren aşı kartını veya 72 saate ait negatif sonuçlu PCR test sonucunu 

ibraz etmeden binalara giren öğrenci ve personel hakkında gerektiğinde işlem 

yapılmak üzere tutanak doldurulup dosyalanacaktır. 

- Bütün bina girişlerinde birim amirleri tarafından el dezenfektan ünitelerinin 

hazırlaması ile ilgili tedbirler alınacaktır.  

- Üniversitemiz yerleşkelerindeki binalara girişlerde maskesiz geçişe izin 

verilmeyecektir. Kullanılacak maskelerin temin yükümlülüğü öğrenci ve personele 

aittir. 

DERSLİKLERDE UYGULANACAK TEDBİRLER 

- Yüz yüze yapılan eğitimlerde hiçbir şekilde blok ders uygulaması veya ders 

birleştirmesi yapılmayacaktır. 

- Yüz yüze yapılan eğitimlerde her bir ders saati için süreler 35 dakikadan az, ders araları 

ise 15 dakikadan az olmayacak şekilde planlanacaktır. 

- Dersliklere girişte ve ders sırasında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin maskeli 

olmalarına özen gösterilecektir. 

- Derslik içi yerleşim düzeninde sosyal mesafe kuralına mümkün olduğunca uyulacaktır. 

- Yüz yüze yapılan ve bulaş riski ihtimali yüksek olan uygulamalı (sesli olarak yapılan 

müzik eğitimi, Kur’an okuma eğitimi veya toplu beden eğitimi vb.) dersler, işyeri 

uygulamaları ve stajlar; derslerin koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri de 

göz önünde bulundurularak dönüşümlü ya da sosyal mesafe kurallarına uygun bir 

şekilde seyreltilmiş olarak yapılacaktır. 



YEMEKHANE, KANTİN VE SPOR TESİSLERİNDE ALINACAK 

TEDBİRLER 

- 27.09.2021 tarihinden itibaren Üniversitemiz öğrenci yemekhanelerinde yoğunluğun 

azaltılması amacıyla yemek servisleri 11:30-14:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

- Kantin ve yemekhanelerde masa, sandalye yerleşim düzeni sosyal mesafe kurallarına 

uygun olarak düzenlenecektir. 

- Üniversitemiz kantinlerinde ve toplu alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması için 

gerekli tedbirler alınacaktır. 

- Üniversitemiz spor tesislerinde Covid19 tedbirleri kapsamında gerekli görülen yerlerde el 

dezenfektanı bulundurulacak, tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren temizlik-maske-

mesafe uyarı işaret ve levhaları ile kurallara uyulması sağlanacaktır. 

- Tesislerimizdeki kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığı’nın restoran, lokanta, kafe 

çalışma rehberine göre hizmet verecektir. 

ÖĞRENCİ OTOMASYONUNDA YAPILACAK DÜZENLEMELER 

- Tüm birimlerimiz akademik personel ve öğrencilerinin Üniversitemiz öğrenci otomasyonu 

üzerinden HES kodu bilgilerini girmelerini sağlayacaktır. 

- Dersi veren öğretim elemanları ve danışmanlar, öğrencilerin HES kodu bilgilerini her gün 

kontrol edip riskli ve pozitif olarak belirlenen kişiler hakkında gerekli tedbirler alınacaktır. 

GENEL UYGULAMALAR 

- Birimlerdeki kapı kolları, lavabolar düzenli bir şekilde dezenfekte edilerek temizlenecektir. 

- Binalarda Haftada en az 2 kez dezenfektan uygulaması yapılacaktır.  

- Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde belirlenen alanlarda COVID 19 tedbirleri ile ilgili uyarıcı 

ve bilgilendirici afişler asılacaktır. 

- Covid-19 aşısı ve virüsten korunma önlemleri ile ilgili Üniversitemiz genelinde bilgilendirme 

programları tertip edilecektir. 


